Verksamhetsberättelse
ViSa
Period 2021
Uppdraget
ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning. Vi verkar
för fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar
att etablera egna kontaktnät. ViSas arbetsgrupp innefattar 6 personer, vi är spridda från
Malmö till Umeå. Vi planerar och genomför seminarier för administratörer samt svarar på
remisser och omvärldsbevakar för att hålla våra medlemmar uppdaterade.
ViSa jobbar också för att belysa administratörers roll genom att förmedla administratörens
komplexa arbetsuppgifter, belastning samt systemtekniska utmaningar.

Verksamhet under året
Fokusområde
•
•
•

ViSas årliga konferens
Enkäter
Samarbete mellan ViS styrelse och nätverken

Förändringar som påverkar yrkesgruppen
Flertalet förändringar från Skolverket har påverkat yrkesgruppen. Exempelvis: nya
examensområden, kursförändringar inom flertalet yrkesutbildningar, nya yrkespaket, nya
urvalsregler, införande av komvuxarbete (komvuxbevis), kommande förenklad betygsskala
med mera.

Mötesplatser
Administratörsnätverket har under året haft flera möten via Teams. Därutöver har det skett
möten digitalt mellan både SIV-nätverket och Matematiknätverket samt med VIS styrelse.
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Under våra möten har vi arbetat med förberedelse inför vår konferens som genomfördes 24
september 2021 digitalt. Vi skapade ett program och bjöd in föreläsare utifrån
medlemmarnas önskemål och behov. Vi kartlagde kommande förändringar och
frågeställningar som berör administratörer inom vuxenutbildningen som respektive
föreläsare fick ta del av inför konferensen. Föredragshållare på konferensen var: CSN,
Skolverket, Mikael Andersson (Tretton2 AB) samt inspirationsföreläsare Tomas Eriksson.
Efter konferensen publicerade vi på Vis hemsida presentationer från respektive föreläsare
samt även svar på de frågor som föreläsarna återkom med i efterhand.
Efter genomförd konferens skickades en enkätundersökning ut till alla 273 deltagare, vilket
är rekord i antal anmälningar. Konferensen var lyckad och det framgick tydligt i våra
enkätsvar. Deltagarna tyckte att informationen under konferensen var mycket bra, detta
berodde till stor del på att ViSa i förväg informerat respektive föreläsare vilka
ämnen/områden som behövde lyftas.

Påverkansarbete
ViSa har fortsatt sitt samarbete med Skolverket och CSN kring aktuella ärenden.
Under året har vi svarat på frågor från Skolverket kring administration.
Under vår digitala konferens fick deltagarna ställa frågor och lämna sina synpunkter på
Skolverket och CSNs regler genom att beskriva hur det påverkar administratörernas arbete.
Under 2021 genomförde vi en enkätundersökning med syfte att belysa
administratörernas arbetssituation. Vi ser enkätsvaren som ett underlag i våra
kontakter med myndigheter såsom tex CSN och Skolverket. Nätverket planerar
att presentera svaren för medlemmar digitalt på Facebook, ViS-hemsida samt
under kommande års ViSa konferens 2022.
Under ViSa konferensen 2021 lyftes problematik med CSNs regelverk. Frågan togs vidare till
2021 års ViS konferens. Därefter på uppdrag av Vis styrelse har vi tagit fram ett underlag till
skrivelse om CSNs regelverk och vuxenutbildningens flexibilitet med syfte att skickas vidare
till utbildningsministern.

Kommunikation
Vi marknadsförde ViSa via följande kontaktvägar:
•
•

VIS hemsida
o Presentation av kommande konferens, enkätundersökningar och
våra samarbeten med andra myndigheter.
VIS nyhetsbrev
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•
•
•
•

o Presentation av kommande konferens, enkätundersökningar och
våra samarbeten med andra myndigheter.
VIS-konferensen (Utgått 2021 pga Covid19)
o Vi hade planerat att marknadsföra vårt nätverk och vår kommande
konferens via flyers och dialog med deltagare.
Ledamöternas egna kontaktnät
o Ledamöternas kontaktnät används för att samla in och delge
information om ViSas verksamhet.
Mejlutskick
O Sker inför konferenser och enkätundersökningar.
Facebook
o Arbetet med att marknadsföra ViSa på Facebook fortgår.

Återkoppling till periodens verksamhetsplan
På grund av situationen med Covid19 kunde inte fysiska möten genomföras, istället blev det
digitala möten. Av samma orsak kunde vi inte genomföra studiebesök. ViSas konferens blev
digital.

Samverkan
Samarbete inom VIS styrelse och nätverken.
Vi har tillsammans med de andra nätverken lämnat in synpunkter till VIS styrelse gällande
nätverkens roll inom ViS.

Arbetsgruppen
I början på året har en ledamot utgått på grund av arbetsgivarens avslut i ViS.
Arbetsgruppen består nu av sex ledamöter:
Anna Örnestad, Umevux, Umeå
Pernilla Berntsen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad
Eva-Britt Aspegren, Vetlanda Lärcentrum, Vetlanda
Sandra Näslund, Vuxenutbildningscentrum, Stockholms stad
Jennie Åström, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborg stad
Jenny Menso, Iris Hadar AB, Göteborg
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